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7ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΜΟΣΧΑ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ – ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ – ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ – ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΖΑΝ – ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΟΡΣΚ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ –
ΜΟΣΧΟΒΙΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ - ΕΡΜΙΤΑΖ

Πτήσεις:
15/07/2019
18/07/2019
21/07/2019

SU 6618
SU 007
SU 2070

Λάρνακα – Αγία Πετρούπολη
Αγία Πετρούπολη-Μόσχα
Μόσχα – Λάρνακα

14:35-19:00
09:15 -10:40
20:00 -23:50

1η Μέρα, 15/07/2019: Λάρνακα - Αγία Πετρούπολη
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση με την απευθείας πτήση της Aeroflot για την Αγία
Πετρούπολη. Η Αγία Πετρούπολη, είναι για πολλούς η ωραιότερη ρωσική πόλη, καμαρώνει υπερήφανη στη
συμβολή του ποταμού Νέβα με τη Βαλτική, ακριβώς έτσι όπως την είχε οραματιστεί πριν από περίπου τρεις
αιώνες ο τσάρος Μεγάλος Πέτρος. Οι Ιταλοί και Γάλλοι κορυφαίοι αρχιτέκτονες της εποχής συνένωσαν τα
νησάκια που υπήρχαν στο σημείο με πανέμορφες γέφυρες και δημιούργησαν μια πόλη-μουσείο με εξαιρετικά
μπαρόκ και νεοκλασικά κτίρια και παλάτια. Άφιξη παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση δωματίων. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η Μέρα, 16/07/2019: Αγία Πετρούπολη - Φρούριο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου – Ιωάννης Krostandt Αγία Ξένη – Καθεδρικό Ισαάκ - Καθεδρικός Καζάν – Ναός του Χυμαίνου Αίματος(09:00-19:00)
Πρόγευμα και ξεκινά η γνωριμία μας με την πόλη στις 09:00, την οποία ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος πριν από τρεις
αιώνες, για να δώσει στην αυτοκρατορία του μια έξοδο στην θάλασσα του βορρά, μια πόλη μεγαλείο της τέχνης
και της ιστορίας. Κανένας ίσως δεν κατάφερε να περιγράψει με λόγια τόσο κατάλληλα και αισθαντικά, την
εικόνα της Αγίας Πετρούπολης, όσο ο Ρώσος ποιητής Αλεξάντερ Πούσκιν, που στο ποίημά του «Χάλκινος
Καβαλάρης» εκφράζει την αγάπη του για τις αυστηρές αρμονίες της πόλης, τα κυρίαρχα νερά του Νέβα και τις
γρανιτένιες όχθες του.
Στην συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψή μας στο Φρούριο των Πέτρου & Παύλου*. Το πρώτο οικοδόμημα της
πόλης, χτισμένο για προστασία της περιοχής από το σουηδικό στρατό το 1703. Εντός του κάστρου βρίσκεται και
ο καθεδρικός ναός Πέτρου και Παύλου, που κατασκευάστηκε μεταξύ 1713 και 1733. Ο 125 σχεδόν μέτρων
πύργος του στολίζεται από έναν χρυσό άγγελο, που κρατάει ένα σταυρό, σύμβολο της Αγίας Πετρούπολης.
Ακολουθεί επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης*. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα (προαιρετικό).
Ακολούθως θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι της Οσίας Ξένης*, της μεγαλύτερης Αγίας της Πετρούπολης, που
βρίσκεται στο νεκροταφείο Σμολενσκόγιε όπου θα προσκυνήσουμε στα λείψανά της, και τον μεγαλοπρεπή
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαακίου*, ένα νεοκλασικό δείγμα αυτοκρατορικού μεγαλείου. Είναι ένα από τα
μεγαλύτερα θολωτά κτίρια στον κόσμο και από τα πιο εντυπωσιακά της πόλης, σχέδιο του Γάλλου αρχιτέκτονα
Ωγκύστ Μονφεράν, διακοσμημένο με 400 αγάλματα, 300 ανάγλυφες παραστάσεις, 152 ζωγραφικούς πίνακες
και 62 μωσαϊκά. Το οδοιπορικό μας συνεχίζει με την επίσκεψη μας στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας
Καζάνσκαγια.* Η Παναγία Καζάνσκαγια (τού Καζάν) ή αλλιώς Θεοτόκος του Καζάν είναι μία ιερή εικόνα πού
κατέχει περίοπτη θέση στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, και όχι μόνο. Η Παναγία Καζάνσκαγια είναι πολιούχος
τού Καζάν και εθεωρείτο και προστάτιδα όλης της Ρωσίας. Η ιερή εικόνα ανακαλύφθηκε στις 8 Ιουλίου 1579,
υπόγεια της πόλης τού Καζάν από ένα μικρό κορίτσι (Ματρόνα). Σύμφωνα με την παράδοση, η τοποθεσία τού
Ιερού Κειμήλιου αποκαλύφθηκε στο κορίτσι από την ίδια την Θεοτόκο. Στο σημείο αυτό χτίστηκε ο Ιερός Ναός
της Θεοτόκου του Καζάν όπου φυλασσόταν η εικόνα έως και το 1904 την χρονιά όπου εκλάπη και αγνοείται

μέχρι και σήμερα. Θα τελειώσουμε με την επίσκεψη μας στον Ναό του Χυμαίνου Αίματος*. Τόσο η
φαντασμαγορική εξωτερική όψη του με τους κρεμμυδόσχημους τρούλους του Faberge, όσο και το εσωτερικό
του ναού θα σας αφήσει άφωνους. Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η Μέρα, 17/07/2019: Αγία Πετρούπολη - Λαύρα Αλέξανδρου Νέφσκι - Πετροτβάρετς Θερινά Ανάκτορα των
Τσάρων - Ερμιτάζ (08:00-19:00)
Πρόγευμα. Αναχώρηση στις 08:00 ξεκινώντας από την Λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι*. Στο πέρασμα
του χρόνου η Ρωσία απέκτησε 4 Λαύρες, από τις οποίες μία ήταν το μοναστήρι που ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος,
ταυτόχρονα με την ίδρυση της Αγίας Πετρούπολης, προς τιμήν του Οσίου Αλεξάντρ Νέβσκι. Ο Αλέξαντρ
Γιαροσλάβιτς Νέβσκι είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεσαιωνικής Ρωσίας και άγιος της
Ρωσικής Εκκλησίας. Συνεχίζουμε για τα θερινά ανάκτορα των Τσάρων*. Τα ανάκτορα είναι κτισμένα από τον
Μεγάλο Πέτρο και συμβολίζουν την νίκη του Ρωσικού στρατού εναντίον των Σουδών. Το Πετροτβάρετς (θερινά
ανάκτορα) όπως ονομάζονται στα Ρωσικά, φαίνονται πραγματικά φανταστικά με τα πανέμορφα πάρκα και τα
τεράστια σιντριβάνια που τα περιτριγυρίζουν. Τελευταία μας επίσκεψή στο Ερμιτάζ*. Το τρίτο σε μέγεθος
μουσείο στον κόσμο και πρώτο σε συλλογές, οι οποίες αριθμούν περισσότερα από τρία εκατομμύρια εκθέματα
που χρονολογούνται αρχίζοντας από την προϊστορική εποχή ως τις ημέρες μας. Μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η Μέρα, 18/07/2019: Αγία Πετρούπολη - Μόσχα – Κρεμλίνο - Κόκκινη Πλατεία – Καθεδρικός Ναός Παναγίας
του Καζάν - Ναός Αγίου Βασιλείου
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης όπου θα πάρουμε τη πτήση για την
Μόσχα. Η Μόσχα είναι η γηραιά κυρία της Ευρώπης που θα σας συναρπάσει χάρη στα αμέτρητα σημεία
υπεροχής της. Μια απέραντη πόλη με μακρά ιστορία και μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση πόλεις στον κόσμο.
Άφιξη, παραλαβή από την αρχηγό σας και ξεκινάμε για να γνωρίσουμε την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της
Ρωσίας, η οποία ζει στις μέρες μας μια πραγματική αναγέννηση - την μετατροπή της σε μια από τις πιο
ενδιαφέρουσες και πολύμορφες πόλεις. Θα κάνουμε στάση στην πασίγνωστη σε όλους «Κόκκινη Πλατεία».
Κεντρική πλατεία της Μόσχας και κατ' επέκταση θεωρείται ως η κεντρική πλατεία ολόκληρης της Ρωσίας. Αρχικά
σχεδιάστηκε ώστε να χρησιμεύσει ως η κύρια αγορά της Μόσχας, κατά τη διάρκεια της ιστορίας
χρησιμοποιήθηκε για διάφορες επίσημες τελετές και πλήθος άλλων κυβερνητικών εκδηλώσεων. Εδώ θα
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Καζαν*. Στη συνέχεια θα δούμε τον Ναό του Αγίου
Βασιλείου. Μια πολεμική κατάκτηση είναι η αιτία που θαυμάζουμε (εξωτερικά) σήμερα τον επιβλητικό
ορθόδοξο ναό του Αγίου Βασιλείου στη Μόσχα. Όταν ο τσάρος Ιβάν ο Τρομερός νίκησε τους Μογγόλους και
κατέκτησε το φρούριο Καζάν έδωσε εντολή να ανεγερθεί ο συγκεκριμένος ναός σε ανάμνηση αυτής της νίκης.
Αρχιτέκτονας ήταν ο Πόστνικ Γιάκοβλεφ και λέγεται μάλιστα ότι μετά το τέλος των οικοδομικών εργασιών ο
τσάρος έδωσε εντολή να τον τυφλώσουν για να μην ξαναχτίσει ποτέ και πουθενά αλλού κάτι τόσο μεγαλειώδες.
Θα τελειώσουμε με την επίσκεψη μας στο Κρεμλίνο*. Είναι ένα συγκρότημα κτιρίων στην καρδιά της Μόσχας
που περικλείεται από έναν τοίχο, καθώς αρχικά είχε σχεδιαστεί ως ένα μεσαιωνικό φρούριο. Τα κτίσματα στο
εσωτερικό αυτού του τοίχου περιλαμβάνουν εκκλησίες, παλάτια, οπλοστάσια και μια ποικιλία από πύργους για
σκοπιές. Ενσωματώνει επίσης ωραίους κήπους και ένα δάσος, που είναι καλά συντηρημένο με μονοπάτια, ώστε
οι επισκέπτες να μπορούν να περπατήσουν μέσα απ’ αυτά. Για πολλά χρόνια έχει συνδεθεί τόσο με τον ρωσικό
πολιτισμό, όσο και με τη ρωσική κυβέρνηση. Το 1990 αναγνωρίστηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα επισκεφθούμε τον Ναό των Αρχαγγέλων (τάφοι των Τσάρων)* και
τον Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (βαπτιστήριο)*. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση δωματίων.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η Μέρα, 19/07/2019: Μόσχα – Πάρκο της Νίκης – Μουσείο 2ου Παγκοσμίου Πολέμου - Μοναστήρι
Νοβοντεβίτσι – Μόσχα (09:00-19:00)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την επίσκεψη μας στο μουσείο του πατριωτικού πολέμου στο Πάρκο της
Νίκης* το οποίο βρίσκεται στο Λόφο των προσκυνητών και είναι αφιερωμένο στη νίκη του Σοβιετικού Λαού στον
«Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο»1941-1945. Από εδώ θα θαυμάσουμε την πόλη της Μόσχας από ψηλά. Στη
συνέχεια θα δούμε εξωτερικά (λόγω ανακινήσεων) το Μοναστήρι Νοβοντέβιτσι ένα από τα πιο γνωστά
ιστορικά μνημεία του 16ου αιώνα στη Μόσχα, στο οποίο μόνασαν γυναίκες της Ρωσικής αριστοκρατίας μεταξύ
των οποίων αδερφές και σύζυγοι τσάρων. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η Μέρα, 20/07/2019: Μόσχα – Άγιος Σέργιος (Λαύρα) - Μοναστήρι Πακρόβσκι – Μοναστήρι Αγίου Δανιήλ Μόσχα (09:00-19:00)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Σέργιου
Σέργιου*, σε απόσταση 70 χλµ.
νοτιοανατολικά της Μόσχας, σε µια διαδρομή στην εξοχή. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της
Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που περιλαμβάνει αρκετές εκκλησίες και καθεδρικούς ναούς. Το μοναστήρι, στο
οποίο κατοικούν 200 μοναχοί
αχοί και 300 δόκιμοι, είναι επίσης η έδρα του Πατριάρχη, διαθέτει τη μεγαλύτερη
βιβλιοθήκη θρησκευτικών έργων, καθώς και Εκκλησιαστική Ακαδημία. Επιστροφή στη Μόσχα όπου και θα
επισκεφθούμε το Μοναστήρι Ποκρόβσκι*
Ποκρόβσκι (της Αγίας Σκέπης) όπου βρίσκονται τα Ιερά Λείψανα της Αγίας
Ματρόνας της Μοσχοβίτισσας*. Όχι μόνο όταν ζούσε αλλά και μετά τον θάνατό της παρέμεινε βοηθός του
πονεμένου ρωσικού λαού. Καθημερινά σχηματίζονται ουρές από πιστούς μπροστά στα άγια λείψανά της, τα
οποία έχουν μεταφερθεί στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης στη Μόσχα, άλλοι να την ευχαριστήσουν και
άλλοι να ζητήσουν τη βοήθειά της, προσφέροντάς της ένα λουλούδι όπως η ίδια το ζητούσε
ζητούσε. Συνεχίζουμε για το
μοναστήρι του Αγίου Δανιήλ*.
*. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η Μέρα, 21/07/2019: Μόσχα - Αρμπάτ - Καθεδρικός Ναός του Χριστού Σωτήρα – Μετρό - Λάρνακα (09:0018:00)
Πρόγευμα και αναχώρηση με τις αποσκευές μας για την λεωφόρο Αρμπάτ, όπου θα έχουμε χχρόνο ελεύθερο
στον πεζόδρομο, στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας, μήκους περίπου ενός χιλιόμετρου
χιλιόμετρου, όπου μπορείτε να κάνετε
και κάποια ψώνια. Νεολαίοι ποιητές, μουσικοί και καλλιτέχνες που διαβάζουν ποιήματα, γράφουν τραγούδια
και ζωγραφίζουν βρίσκονται σε αυτό το δρόμο. Μπορείτε να αγοράσετε από μικροπωλητές τις φημισμένες
Ματριόσκες, που σατιρίζουν πολιτικούς και δημόσια άλλα πρόσωπα καθώς επίσης μοναδικά σουβενίρ σε
κρύσταλλα και πίνακες ζωγραφικής. Επόμενος μας σταθμός ο Καθεδρικός Ναός του Χριστού Σωτήρα
Σωτήρα*. Σε
αντίθεση από τα περισσότερα μνημεία της Μόσχας, όπως για παράδειγμα οι εκκλησίες του Κρεμλί
Κρεμλίνου, ό ναός
του Χρίστου Σωτήρα είναι
ίναι πολύ νέος, καθώς ή ανέγερσή του τελείωσε
σε μόλις το 1997. Ακολούθως θα
επισκεφθούμε το περίφημο και ίσως το ομορφότερο μετρό στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε
κεφθούμε μερικούς από τους
πιο ενδιαφέροντες ιστορικούς σταθμούς του διάσημου Μοσχοβίτικου μετρό* με αληθινά έργα τέχνης. To
όμορφο οδοιπορικό μας κάπου εδώ τελειώνει με τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις από μια χώρα που είναι από τις
πλουσιότερες στον κόσμο σεε κουλτούρα, ιστορία και πολιτισμό. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μόσχας για την
πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα.
Ενδέχεται να γίνουν εσωτερικές αλλαγές στο πρόγραμμα αλλά με την παροχή όλων των υπηρεσιών.
Τιμή :
Σε δίκλινο
Σε μονόκλινο
Παιδί (2-12
12 ετών με δυο μεγάλους)

€ 1310
€ 1520
€ 1050

Η τιμή περιλαμβάνει :
Λάρνακα-Αγία Πετρούπολη-Μόσχα-Λάρνακα με την AEROFLOT.
AEROFLOT
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (οποιαδήποτε αύξηση μετά την 31/01/201
31/01/2019 θα
επιβαρύνει τον ταξιδιώτη).
 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Μόσχα με πρόγευμα.
 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Αγία Πετρούπολη με πρόγευμα.
 6 δείπνα στα ξενοδοχεία.
 Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό στην Αγία Πετρούπολη και Μόσχα.
 Εκδρομές – μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Αρχηγό/Συνοδό του γραφείου μας.
 Εισόδους στα μουσεία και εκκλησίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα και έχουν *.
 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
 Ασφάλεια ταξιδίου.
 Φ.Π.Α.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
 Ποτά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
 Εισόδους σε μουσεία, εκκλησίες και αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίες δεν αναφέρονται στο
πρόγραμμα.
 Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Βίζα εισόδου στη Ρωσία.
• Για κυπριακά διαβατήρια €55
• Για ξένα διαβατήρια το ποσό είναι μεγαλύτερο (να μας ρωτήσετε).
 Είσοδο στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου €17
Σημειώσεις :
 Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριό σας (το οποίο πρέπει να έχει ισχύ 6 μήνες μετά
την επιστροφή σας από το ταξίδι και να έχει άδεια σελίδα για να μπει η βίζα), και €300 ως προκαταβολή
το αργότερο μέχρι τις 15/03/2019. Το υπόλοιπο πρέπει να εξοφληθεί σε δυο δόσεις €300 μέχρι
30/04/2019 και τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την αναχώρηση.
 Το διαβατήριό σας θα μας το δώσετε ξανά, 35 μέρες πριν την αναχώρηση, και μια φωτογραφία
(μεγέθους φωτογραφίας διαβατηρίου). Επίσης θα συμπληρώσετε και θα υπογράψετε αίτηση για έκδοση
βίζας.
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